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U moet voldoen aan de AVG indien u in de 
Europese Unie gevestigd bent èn (gedeeltelijk) 
geautomatiseerd persoonsgegevens verwerkt, of 
die gegevens verwerkt in een bestand, of wanneer 
die gegevens bestemd zijn om te worden opgeno-
men in een bestand.’ Het is belangrijk om dit goed 
vast te stellen. Aangezien u dit artikel in het Neder-
lands leest in het op de Benelux gerichte Recycling 
Magazine Benelux, bent u waarschijnlijk gevestigd 
in de Europese Unie. Daarnaast is dan de vraag of 
u ook persoonsgegevens verwerkt. Hierna ga ik 
daarop in. 

Een persoonsgegeven is alle informatie over 
een geïdentifi ceerd individu, of een identifi ceer-
baar individu (bijvoorbeeld met behulp van andere 
bronnen van informatie). Dit begrip moet ruim 
uitgelegd worden. Het gaat dus niet alleen om 
NAW-gegevens of contactinformatie, maar ook om 
informatie die gaat over iemands economische situ-
atie, sociale of culturele identiteit, iemands fysieke 
gesteldheid, et cetera.

Ook het begrip ‘verwerken’ moet erg ruim wor-
den uitgelegd. Verwerken is eigenlijk alles wat u 
met persoonsgegevens doet. Dus het opslaan van 
persoonsgegevens valt daaronder, net als het orde-
nen, raadplegen, doorsturen, ter beschikking stel-
len en afschermen van persoonsgegevens. Maar 
ook het wissen en vernietigen van persoonsgege-
vens is een ‘verwerking van persoonsgegevens’ 

waarop de AVG van toepassing is. Indien u afval 
vernietigt of recyclet waarop persoonsgegevens 
staan, bent u dus in principe persoonsgegevens 
aan het verwerken. 

De AVG is echter alleen van toepassing als u 
deze persoonsgegevens ook (gedeeltelijk) geauto-
matiseerd verwerkt, of indien u ze in een bestand 
opneemt of dat beoogt te doen. En dat is waar het 
lastig wordt. Als u papieren documenten aan het 
vernietigen bent, bent u gegevens niet aan het 
opnemen in een bestand en waarschijnlijk ook niet 
geautomatiseerd aan het verwerken. Aan de ande-
re kant bent u wel op structurele wijze persoonsge-
gevens aan het vernietigen en zult u daarbij gebruik 
maken van machines en software. Is de AVG dan 
van toepassing? 

GROTE REIKWIJDTE
Het uitgangspunt van de overheden en toe-

zichthouders is dat het vernietigen van papier met 
daarop persoonsgegevens in beginsel valt onder 
de reikwijdte van de AVG. Dit is op zich ook geen 
gekke gedachte. Persoonsgegevens moeten goed 
beveiligd worden, en het zou onwenselijk zijn dat 
die beschermingsverplichting komt te vervallen op 
het moment dat het doeleinde van verwerking de 
vernietiging van de persoonsgegevens is. Ook dan 
moet de veiligheid in orde zijn. 

Dus ook hier moeten de begrippen weer ruim 

worden geïnterpreteerd en moet de vernietiging 
bezien worden in de keten van verwerkingen die 
hebben plaatsgevonden. Het betreft een verdere 
verwerking door een afvalverwerkingsbedrijf die 
voortborduurt op het oorspronkelijke verwerkings-
doeleinde en de (gedeeltelijk) geautomatiseerde 
verwerking die daar heeft plaatsgevonden, of het 
betreft een structurele activiteit van uw klant die 
voortborduurt op de eerdere verwerkingen (bijv. 
het structureel vernietigen van papieren archieven) 
waarvoor u wordt ingeschakeld. 

VERWERKERSOVEREENKOMST
Houdt u zich bezig met het vernietigen van 

persoonsgegevens, dan is de AVG daarop van 
toepassing. Het is dan van belang dat u goed zicht 
hebt op uw verplichtingen onder de AVG. Indien 
u structureel papieren met daarop persoonsge-
gevens van uw klanten vernietigt of u weet dat 
zich tussen het aan u geleverde afval regelmatig 
papieren met daarop persoonsgegevens bevinden, 
dan is het bijvoorbeeld raadzaam om daarvoor een 
verwerkersovereenkomst met uw klant te sluiten en 
ervoor te zorgen dat het proces van verzameling en 
vernietiging van de papieren voldoet aan een op de 
verwerking afgestemde standaard van beveiliging. 
Hoe goed die beveiliging moet zijn, hangt dan weer 
af van de gevoeligheid van de verwerking. Vernie-
tigt u bijvoorbeeld papieren patiëntdossiers, dan zal 

de beveiliging een stuk strenger moeten zijn dan 
indien u geadresseerde reclamefolders vernietigt. 
Informeer daarom goed bij uw klanten welke soor-
ten persoonsgegevens staan op de papieren die u 
moet vernietigen. Maar vergeet ook uw andere ver-
plichtingen niet. Zorg dat er een procedure is indien 
documenten onverhoopt kwijtraken, dat u geheim-
houdingsbedingen overeenkomt met uw medewer-
kers en dat u een verwerkingsregister bijhoudt.

Overigens zijn er in de sector meerdere certifi -
caten en standaarden waarnaar u kunt kijken indien 
uw vernietiging of recycling valt onder de AVG. De 
meest gebruikte certifi caten zijn die van de FNOI 
(CA+-certifi cering) en de NAID AAA-certifi caten. 
Qua normering kunt u een blik werpen op de DIN 
66399-norm.   ■

RECHT EN REGELGEVING

AVG (PRIVACYWETGEVING): OOK RELEVANT 

VOOR DE AFVAL- EN RECYCLINGBRANCHE

ONGETWIJFELD HEEFT U WELEENS GEHOORD VAN DE ALGEMENE VERORDENING GE-
GEVENSBESCHERMING (AVG), DE EUROPESE PRIVACYWET DIE SINDS 25 MEI 2018 VAN 
KRACHT IS. WELLICHT HEEFT U GETRACHT UW BEDRIJFSVOERING HIERMEE IN LIJN TE 
BRENGEN. BIJVOORBEELD DOOR UW WERKNEMERS ADEQUAAT TE INFORMEREN OVER 
DE GEGEVENS DIE U VAN HEN VERWERKT, DOOR UW CRM TE LATEN TOETSEN OF DOOR 
GOED OM TE GAAN MET DE INSCHRIJVINGEN VOOR EEN NIEUWSBRIEF. MAAR HEEFT U 
OOK GEKEKEN NAAR DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE AVG OP HET VERWERKEN EN RECY-
CLEN VAN AFVAL? EEN OVERZICHT VAN DE REGELGEVING.

Dewi Harkink is sinds 2017 als advocaat ver-
bonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. 
Hij is lid van de sectie IE/IT & Privacyrecht. 
Daarnaast maakt Dewi deel uit van de bran-
cheteams gaming en zorg en vervult hij bin-
nen het kantoor de functie van functionaris 
gegevensbescherming.
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